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       Mieszkańcy Gminy Szerzyny

          Na  podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję  XXI sesję Rady Gminy Szerzyny  na dzień 
7  listopada   2012  r.   /  tj.   środa  /  na  godzinę  9  00   w  sali   narad  Urzędu  Gminy  Szerzyny   
proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Informacja  z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.
6. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowy,  

i oraz innymi podmiotami  w zakresie działalności pożytku  publicznego i wolontariatu.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  „  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Szerzyny 

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi    w  art.3  ust.3  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Szerzynach zbycia , oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie  
aktywów trwałych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
na terenie Gminy Szerzyny - „ Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej” oraz 
ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
na terenie  Gminy Szerzyny - „ Budowa chodników przy drogach powiatowych w Szerzynach 
i Ołpinach” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia   porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu  
Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji 
zadań z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Szerzyny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy na 2012 rok.
13. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  wieloletnią  prognozę  finansową   Gminy  Szerzyny 

na lata 2012- 2017.
14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Szerzyny   na  stałe   obwody  głosowania, 

ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych  i mieszkańców.
16. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Szerzyny.
17. Zamknięcie obrad  XXI sesji Rady Gminy Szerzyny.

Zgodnie z art.  25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2001 r.  Nr 142 poz.  1591 ze zm.),  pracodawca obowiązany jest  zwolnić pracownika  od pracy  
zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy. 
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